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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uy-
gun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme,
trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası
kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak
mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri, 
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri, 
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c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini, 
e) İhale yetkilisi: Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü Üniversite

yöneticisi veya görevlilerini, 
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik

dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, 
ğ) Kiralama: Atılım Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını, 
h) Kiraya verme: Atılım Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluş-

turmasını,
ı) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, 
i) Mütevelli Heyeti: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
j) Ön ilan: Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın baş-

langıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruyu,
k) Seyahat alımları: Atılım Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faaliyetleriyle

ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri
işlemleri,

l) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

m)  Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
n) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
o) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini, 
ö) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları, 
p) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri, 
r) Üniversite: Atılım Üniversitesini,
s) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

ş) Yüklenici: Üzerine ihale kalan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, re-

kabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.
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(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

(2) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunu-
labileceği Üniversite tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunul-
ması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden bel-
gelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bıra-
kılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Tahmini bedel 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez.
İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 

(2) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, tahmini
bedel her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde; işçilik, malzeme ve alımla ilgili
diğer hususlar dikkate alınarak tahmini bedel hesaplanır. 

(4) İhale komisyonu, tahmini bedelin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğ-
radığını belirlemesi durumunda; değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle güncellediği tah-
mini bedeli dikkate alır.

İhale işlem dosyası 
MADDE 7 – (1) Üniversite, ihalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzen-

ler. Bu dosyada aşağıdaki belgeler yer alır:
a) İhale onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli.
b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate

alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya
nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı
açıklama belgesi.

c) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı, düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açık-
lamalar.
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ç) İlan ve/veya davet metinleri.
d) İtiraz başvuruları ile bu başvurular üzerine Üniversite tarafından alınan kararlar ve

bunların bildirimine ilişkin belgeler.
e) Aday veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler.
f) İhale komisyonu tutanak ve kararları.
g) İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.
(2) İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen beş gün içinde Üniver-

site tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.
İhale komisyonu
MADDE 8 – (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere ihale ilanı veya ön ye-

terlik ilanı ya da davet tarihini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde ihale komisyonunu
oluşturur. İhale komisyonu aynı zamanda ön yeterlik değerlendirme komisyonu olarak da görev
yapar.

(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere Üniversite görevlilerinden birinin başkan-
lığında, ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla oluşur. İhale yet-
kilisi tarafından komisyona yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında
komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek
aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sı-
fatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonu üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çe-
kimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak
zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. İhale komisyonu ta-
rafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, so-
yadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. 

(4) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu
teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda ya-
pılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.

Muayene ve kabul komisyonu
MADDE 9 – (1) İhale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-

manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını incelemek üzere ihale yetkilisi tarafından
muayene ve kabul komisyonları, tek sayıda olmak üzere Üniversite görevlilerinden birinin baş-
kanlığında, ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla oluşturulur.
İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere
yeteri kadar arttırılabilir. 

(2) Muayene ve kabul komisyonu üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları ço-
ğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir.
Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına ya-
zarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Muayene ve kabul komisyonu tarafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon
başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. 

(3) Yüklenicinin ihale konusu işin teslime hazır hale geldiğini Üniversiteye bildirmesi
sonrasında Üniversite tarafından muayene ve kabul işlemlerine başlanır. 
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(4) İşin niteliğinin uygun olması ve yüklenicinin başvurusu üzerine, Üniversiteye ek
bir maliyet getirmemesi ve Üniversite tarafından uygun görülmesi kaydıyla, ihale konusu işin
sözleşmedeki teslim tarihi beklenmeksizin bu Yönetmelik hükümlerine göre kabul işlemleri
yapılabilir. 

(5) Geçici, kısmi ve kesin kabule ilişkin hususlar ile muayene ve kabul usul ve esasları
Üniversite tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Onay belgesi

MADDE 10 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-
sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir. 

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

(3) Ön ilan yapılması durumunda, bu ilandan önce ihale onay belgesi ihale yetkilisinin
onayına sunulur. Bu belgeye sadece tahmini hesap cetvelinin eklenmesi yeterlidir. İhale veya
ön yeterlik ilanı yayımlanmadan önce, yeniden ihale onay belgesi hazırlanarak ihale yetkilisinin
onayına sunulur.

İlan

MADDE 11 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile
ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre
yedi günden az olamaz. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik
ilanları, son başvuru tarihinden en az on gün önce yapılır. 

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde
ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Üni-
versite tarafından ihaleler, ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel gazetelerin birinde ilan
edilir. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir.

(3) İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usu-
lüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

(4) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendir-
mesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az on gün önce davet mektubu
gönderilir.

(5) İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 
a) Üniversitenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
c) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
ç) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
d) Geçici teminat miktarı.
e) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
f) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
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(6) Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) Üniversitenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapı-

lacağı yer.
ç) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi.
d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avan-

tajı uygulanıp uygulanmayacağı.
g) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
ğ) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.
h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.
(7) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü

veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 
(8) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kal-

maksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen
teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma
saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

(9) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. 
(10) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez. 
(11) Bu maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri

hariç, yapılan ilanların bu madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda hatalı
hususlar için ilanların yayımlanmasını takip eden on beş gün içinde düzeltme ilanı yapılmak
suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda yapılacak düzeltme ilanının
düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayın organında aynı formatta yayımlanması sağlanır.

Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı
MADDE 12 – (1) İhale yetkilisi tarafından bu Yönetmelikte belirlenen hükümler doğ-

rultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazır-
lanmasından önce Üniversite tarafından ihale kaydı yapılır ve her bir ihaleye ihale kayıt numarası
verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.

(2) Ön ilan yapılan ihalelerde ihale kaydı ön ilan hazırlanmadan önce yapılır.
İhale/ön yeterlik dokümanı 
MADDE 13 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) Yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın ihaleye davet edilmesinin
öngörüldüğü hallerde, sıralama kriterleri ve puanlama yöntemi ile listeye alınacak aday sayısı
da ön yeterlik dokümanında belirtilir.

(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.
(4) İhale veya ön yeterlik dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak, yabancı

isteklilere açık olan ihalelerde, dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka dillerde
de hazırlanabilir. Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan doküman Türkçe doküman ile birlikte
verilir. Bu durumda dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözü-
münde Türkçe metin esas alınır. 
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(5) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Dokümanın
bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır. 

(6) Üniversite tarafından öngörülmesi halinde, doküman satış bedelinin önceden Üni-
versite hesabına havale edilmesi kaydıyla, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı iadeli ta-
ahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Posta veya kargo masrafları dâhil
edilerek belirlenen doküman bedelinin yatırılacağı banka hesap numarasına, ön yeterlik ve
ihale ilanında veya davet yazısında yer verilir. Dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih,
dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaş-
masından ya da eksik olmasından dolayı Üniversite hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

Ön yeterlik/ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 15 – (1) İlan yapıldıktan sonra ön yeterlik/ihale dokümanında değişiklik ya-

pılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar
bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale/ön yeterlik yeniden aynı şe-
kilde ilan olunur. 
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(2) İlan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini et-
kileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Üniversitece tespit edilmesi veya
aday ya da isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler ya-
pılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyil-
name, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek
şekilde ihale dokümanı alanların tamamına bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre tebliğ
edilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye
ihtiyaç duyulması halinde, ihale/ön yeterlik tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi
gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden
önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) Aday veya istekliler, tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ih-
tiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı
olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Üniversite tarafından uygun görülmesi halinde yapı-
lacak açıklama, bu tarihe kadar ön yeterlik/ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif ver-
me gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde Üniversitenin
resmî internet sitesinde işe ait ön yeterlik/ihale ilanının bulunduğu yer ve konumda gerekli
açıklama yapılarak bildirimde bulunulur. 

İdari şartname 
MADDE 16 – (1) Üniversite, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin idari şartnameyi ha-

zırlar. 
(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususlar belirtilir:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç) İsteklilere talimatlar.
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
f) Tekliflerin geçerlilik süresi.
g) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına

veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif
teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil
olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken
ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avan-
tajı uygulanıp uygulanmayacağı.

j) Teklif ve sözleşme türü.
k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Üniversitenin serbest olduğu.
m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Üniversitenin serbest

olduğu.
n) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme

halinde alınacak cezalar.
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o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek
iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

p) Vergi, resim ve harçlar ve sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-
neceği.

r) Yapım işlerinde iş ve iş yerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna
ilişkin şartlar.

s) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
ş) Anlaşmazlıkların çözümü.
(3) Üniversite, idari şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlen-

mesine gerek duyulan hususları maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne
ekleyebilir. 

Ön yeterlik şartnamesi 
MADDE 17 – (1) Üniversite, ön yeterlik uygulayacağı ihalelerde ön yeterlik şartna-

mesi hazırlar.
Teknik şartname
MADDE 18 – (1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ha-

zırlanarak ihale dokümanına dâhil edilir. 
(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu

sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara
yer verilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas
alınarak düzenleme yapılabilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün be-
lirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.
Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin
belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla
marka veya model belirtilebilir.

(3) Teknik şartnamenin Üniversite tarafından hazırlanması esastır ancak işin özelliğinin
gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla danışmanlık hizmet sunu-
cularına da hazırlattırılabilir.

(4) Teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın
kullanım kılavuzlarına yönelik düzenleme yapılabilir.

(5) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın
prototipinin Üniversiteye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılma-
sına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

Sözleşme tasarısı
MADDE 19 – (1) Üniversite, ihale kapsamında yaptıracağı işe ilişkin sözleşme tasarı-

sını hazırlar.
(2) Üniversite, sözleşme tasarısında düzenlenmeyen, ancak işin özelliğine göre düzen-

lenmesine gerek duyulan hususları, “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.  
(3) İhalelerde, ihale yetkilisinin uygun görmesi halinde istekliler tarafından hazırlanması

mutat olan sözleşmeler kullanılabilir.
(4) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşme tasarılarında aşağıdaki hususlar be-

lirtilir:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
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b) Üniversitenin adı ve adresi.
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline

dâhil olacağı.
ğ) Vergi, resim ve harçlar ve sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği.
h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine

ait şartlar.
ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
k) Gecikme halinde alınacak cezalar.
l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırı-

lacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
n) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna

ilişkin şartlar.
o) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
ö) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
p) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluk-

ları.
r) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
s) Anlaşmazlıkların çözümü.
ş) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler.
Alt yükleniciler 
MADDE 20 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

Ortak girişimler 
MADDE 21 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş or-

taklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumlu-
luklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise hak ve sorumluluklarını
ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş
ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak Üniversite, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi
durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir.
İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptık-
larına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında
ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde,
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sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin ve-
rilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, kon-
sorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin,
işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak ara-
cılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, 

Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri 
MADDE 22 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 26 ncı
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir. 

Açık ihale usulü
MADDE 23 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 24 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.  

(3) Belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme
kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Ön yeterlik ilanında ve dokü-
manında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasında dokümanda belirtilen kriter-
lere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı
teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri
yazılı olarak bildirilir. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edil-
mez. İhaleye davet edilecek istekli sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının
ikiden az olması halinde ihale iptal edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 27 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 25 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
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b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi
gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.

c) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL'ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. 

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda
ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tek-
lifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı, 8 inci ve 9 uncu maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerin-
den pazarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 26 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE ora-
nına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli
aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları. 

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, bu Yönetmelikte belirtilen komisyonları kur-
ma ve yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendiri-
lecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir tutanağa bağlanmak
suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.
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Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 27 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversi-
tenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. 

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön ye-
terlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam
ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulun-
maması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif ve-
rilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak
sunulur.

(3) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Ön yeterliğe ilişkin belgeler de son başvuru saatine
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklif
ve ön yeterlik belge zarfları kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklif ve ön yeterlik
belge zarfları iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale/ön
yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar, ön yeterlilik için gönderilen belgelerin ise
ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin ve ön yeterlik belge zarflarının alınış zamanı
bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alı-
namaz ve değiştirilemez.

(5) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir. Üniversite ta-
rafından ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşullarının değiştirilmemesi
ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen teklif geçerlilik
süresi kadar uzatılabilir.

(6) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler birinci ve üçüncü fık-
ralarında belirtilen esas ve usullere uygun olarak Üniversiteye sunulur.

(7) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(8) Üniversite; Mütevelli Heyeti kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluştura-
bilir veya bu sistemlere katılabilir.

Geçici teminat
MADDE 28 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 29 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 27 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
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teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Üniversite
tarafından bilgi ve belge eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde
aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte dü-
zenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye
katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir. İstenilen bilgi ve belgelerin is-
tekli tarafından bir dilekçe ekinde sunulması gerekir. Belirlenen sürede bilgi ve/veya belgeleri
tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Yine bi-
rim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı bu aşamada incelenerek teklif
edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bu-
lunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar
ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, istek-
linin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli dü-
zeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak bil-
dirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu
süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatı gelir kaydedilir. 

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; imalat sürecinin,
verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sa-
hibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı
koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı
açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda,
açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri red-
dedilir.

(6) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kamu İhale
Kurumu tarafından belirlenen kriterleri esas alır.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 30 – (1) 29 uncu maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
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daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırı-
lır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerinde hangi gerekçelerle kaldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 31 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 32 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 30 uncu maddenin do-
kuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 30 uncu maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.
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Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 33 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene
ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında
belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, 

Trampası ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri
MADDE 34 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 35 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.
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Açık teklif usulü
MADDE 36 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 27 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 37 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 38 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.
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(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

Geçici teminat
MADDE 39 – (1) İsteklilerden,  tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 40 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 41 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 42 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 40 ıncı maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
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(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalelere katılmaktan yasaklama
MADDE 43 – (1) Mütevelli Heyet, 45 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davra-

nışlarda bulunanlar hakkında Üniversite ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alabilir. Bu
kişiler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla
kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yap-
mayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 53 üncü madde ile istisna
edilenler dâhil Üniversitenin ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Alınan bu kararlar
Üniversite resmi web sitesinde ilan edilir.

(2) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edi-
lenler, Üniversite tarafından o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yü-
rürlüğe girdiği tarihe kadar Üniversite tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettiril-
mezler. 

İhalenin iptal edilmesi 
MADDE 44 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar 
MADDE 45 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
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ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 14 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulayacağı yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu ka-
rarlar Üniversite tarafından ilan edilir. 

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 47 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 49 – (1) Aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere teminat olarak kabul

edilecek başlıca değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Teminat mektupları.
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu se-

netler yerine düzenlenen belgeler.
(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-

kaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul
edilir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen
belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. 

(4) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi is-
tekliye ait teminatlar  ihaleden sonra muhasebe direktörlüğüne teslim edilir. Diğer isteklilere
ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması ha-
linde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan
hemen sonra iade edilir.

(5) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
Bunlar muhasebe müdürlüklerine yatırılır. 

(6) Teminatlar, Üniversitenin kabul etmesi halinde teminat olarak kabul edilen diğer
değerlerle değiştirilebilir.

(7) Üniversite tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir ko-
nulamaz.
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(8) 27 nci maddenin beşinci fıkrasına göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden
en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif
geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uza-
tılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle
Üniversite tarafından belirlenir.

(9) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.
İtiraz
MADDE 50 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.
b) İhalenin adı veya ihale kayıt numarası.
c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.
ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.
(3) İtiraz dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza

sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya is-
teklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda,
dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.

(4) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye
tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

(5) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Başvurular üzerine ihale yetkilisi tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderileme-
yecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına
gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak
sözleşme imzalanmış olması veya itiraza konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi
hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabi-
leceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik doküma-
nına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(6) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 51 – (1) Üniversite tarafından aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapı-

lacak bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki yöntemler kullanılır:
a) İmza karşılığı elden.
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b) İadeli taahhütlü mektupla.
c) Elektronik ortamda.
ç) Faksla.
(2) Yerli ve yabancı aday, istekli ve istekli olabileceklerin Türkiye’de tebligata elverişli

bir yerleşim yeri adresi ile iletişime elverişli telefon ve faks numarası adresi bildirmeleri zo-
runludur. Aksi halde işlemleri dikkate alınmaz. 

(3) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ
tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas
alınır. Faks ile yapılan tebligatta, tebligatın aynı gün muhatap tarafından alındığı teyit edilme-
lidir. Faksla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca bel-
gelenir. 

(4) Üniversite tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esas-
lar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın
yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu

isteklilerden herhangi birine,
tebligat yapılır.
(5) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından Üniversite ile yapılacak yazışmalarda

elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, Üniversite tarafından dokümanın posta veya
kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla
veya postayla bildirilebilir. 

(6) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Çerçeve anlaşmalar
MADDE 52 – (1) Üniversite ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine

ilişkin olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla çerçeve
anlaşmalar yapabilir. Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde
kullanılamaz.

(2) Çerçeve anlaşma kapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri
bu Yönetmelik hükümlerine göre ilan edilir. Çerçeve anlaşma kapsamında karşılanması plan-
lanan tahmini ihtiyaç miktarları ilanda gösterilir.

(3) Teminat alınmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, ihalelerin sözleşmeye bağ-
lanması hakkında bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde, süresi kırk sekiz ayı geç-
memek üzere çerçeve anlaşma imzalanır.

(4) Çerçeve anlaşmalar, koşulların tamamının baştan belirlendiği hallerde, bir istekli
ile de yapılabilir. Birden fazla istekli ile yapılacak çerçeve anlaşmalarda istenilen şartları kar-
şılayan yeterli sayıda teklif sunulması kaydıyla çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı
üçten az olmamak üzere ihale dokümanında belirtilir. Çerçeve anlaşmaların bir istekli ile ya-
pıldığı haller hariç, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler,
ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Çerçeve
anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde, mevcut çerçeve anlaşmanın
sona erdiği taraflara bildirilir.

(5) Koşulların tamamının baştan belirlendiği çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak
alımlarda isteklilerden ilk tekliflerini aşmamak kaydıyla yeniden teklif alınabilir. Koşulların
tamamının baştan belirlenmediği hallerde ise çerçeve anlaşma koşullarında esaslı değişiklik
yapılmaması kaydıyla isteklilerden yeniden teklif alınır.
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(6) İsteklilere ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak
tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır.

(7) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam
etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin
çerçeve anlaşmaları feshedilir.

(8) Münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içeri-
sinde sözleşme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir ve istekli hakkında
43 üncü madde hükümleri uygulanır.

(9) Çerçeve anlaşma yapılmış olması, Üniversiteye alım yapma yükümlülüğü getirmez.
Üniversite, çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Yönetmelikte yer alan diğer usulleri
kullanmak suretiyle de temin edebilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler 
MADDE 53 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden, 

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için, 
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz. 

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 54 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet
alımları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı
esas alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule
göre gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür.
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Üniversite Yönetim Kurulu; işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluştu-

rabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu,

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (de-

kan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş ki-

şiden oluşur. Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Yürütme Kurulu gündem olduğu sürece haftada bir defa,

önceden belirlenen gün, saat ve yerde toplanır. Gerekli hallerde Başkan Yürütme Kurulunu her

zaman toplantıya çağırabilir. Gündem olduğu halde toplantı ve karar yeter sayısına ulaşılama-

dığı için müzakere yapılamaması halinde durum hazır bulunan üyelerle tutanak ve imza altına

alınır. Aynı gündem maddelerinin bir sonraki toplantıda ya da aciliyet durumuna göre Başkanın

belirleyeceği bir tarihte toplanılarak görüşülmesine dair karar alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, 2547 sayılı Kanun ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi  ve

Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/12/2018 30640
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; insan hakları kültürünün ve insan hakları hukuku

bilgisinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine katkı sağlamak için insan hakları alanında araştır-
malar yapmak, politikalar geliştirmek ve bunları paylaşmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Toplumda, ilgili kurum ve kuruluşlarda insan hakları kültürünün ve insan hakları hu-

kuku bilgisinin yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde paydaş platformları, eğitim
programları, sertifika programları, çalıştaylar, toplantılar, seminerler, konferanslar, kongreler
ve ödül programları düzenlemek ve diğer üniversitelerle iş birliği yapmak.

b) Kamu ve özel sektörün, üniversitelerin, hukuk kurumlarının, sivil toplum kuruluş-
larının ve bireylerin insan hakları konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağ-
layacak araç, kaynak ve yöntemlerin oluşturulması sürecinde strateji, analiz, uygulama, değer-
lendirme ve raporlama konularında danışmanlık yapmak.

c) İnsan haklarına saygı kültürü ve anlayışının geliştirilmesi ve insan haklarının siyasi
ve hukuki yollardan korunması için Üniversite veya iş birlikleri eli ile bilimsel incelemeler ve
araştırmalar yapmak ve yayınlar çıkarmak.
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ç) Süreli, süresiz ve çevrimiçi yayınlardan oluşan insan hakları kütüphanesi kurarak
akademisyenler, öğrenciler, uzmanlar ve ilgili herkes için başvuru kaynağı oluşturmak.

d) Ulusal veya uluslararası fonlar ve destekler aracılığı ile projeler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; insan hakları alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları ve bi-

linirliği olan öğretim üyeleri, insan hakları konusunda faaliyet gösteren avukatlar veya ulusal
ve uluslararası alanda tanınırlığı olan insan hakları sivil toplum örgütleri üyeleri arasından Yö-
netim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. 
(3) Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi so-

na erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak ve

gerektiğinde düzeltici uygulamalar gerçekleştirmek.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Merkezin faaliyetlerini, programını ve bunlar için gerekli bütçeyi hazırlamak ve uy-

gulanmasını sağlamak.
d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygulamak.
f) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdüre, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere insan hakları

alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları olan öğretim üyeleri, insan hakları konusunda faaliyet
gösteren avukatlar veya ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı olan insan hakları sivil toplum
örgütlerine mensup üyeler arasından bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir. 

(2) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısı Müdüre vekalet eder.
(3) Müdür yardımcısının izinli olması ya da başkaca sebeplerle Müdüre vekalet ede-

meyeceği hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden biri de Müdür tarafından vekil tayin edilebilir.
(4) Müdür yardımcısı Yönetim Kurulu üyesi olamaz.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile insan hakları alanında çalışmaları olan

öğretim üyeleri, insan hakları konusunda faaliyet gösteren avukatlar veya ulusal ve uluslararası
tanınırlığı olan insan hakları sivil toplum örgütleri üyeleri arasından Rektör tarafından görev-
lendirilen beş asıl üye ve iki yedek üyeden oluşur. 

(2) Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliği yerine; aynı usulle veya yedek
üyeler arasından yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir.
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(4) Yönetim Kurulu, yılda üç kez ve gerekli görülen hallerde Müdürün daveti üzerine
toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim
Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak.
b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet prog-

ramının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi so-
nunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Eğitim programları sonunda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında verilecek olan ka-
tılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

ç) Merkeze yapılan eğitim, iş birliği, araştırma, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık
ve proje başvurularını değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek
çalışmaların usul ve esaslarını tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-
lamak.

g) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün, müdür yardımcısının ve Yönetim Kurulu

üyelerinin önerisi üzerine Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere insan hakları alanına
hakim, ulusal veya uluslararası düzeyde görev yapan/yapmış akademik personel, avukatlar,
sivil toplum kuruluşları yönetici ve üyeleri, kamu ve özel kurum ve kuruluş ile uluslararası ku-
ruluş temsilci veya çalışanları arasından Rektör tarafından belirlenir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı hariç olmak üzere en az 5, en fazla
10 üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi beş yıldır. Görev süresi dolan üyeler aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenisinin gö-
revlendirilmesi zorunluluğu yoktur.

(4) Danışma Kuruluna, Müdür veya onun isteği üzerine müdür yardımcısı başkanlık
eder. 

(5) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konu-
larda gerekli tavsiyelerde bulunmak, yapılmış ve yürütülmekte olan çalışmalar hakkında görüş
bildirmek ve önerilerde bulunmaktır. Görüş bildirimi yüz yüze toplantı şeklinde olabileceği
gibi elektronik iletişim araçlarının kullanılması ile de olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır. 

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kayseri Üniversitesinden:
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
bu organların görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KAYİGEM): Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerinin

işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel
araştırma, uygulama çalışmaları yapmak ve başta danışmanlık hizmeti olmak üzere proje yü-
rütücülüğü hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her konuda bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uy-

gulamalar ve çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak, çalışmalara katılmak, çalışmaları destek-
lemek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve
uluslararası düzeyde hizmet içi eğitim, mesleki eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sem-
pozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde katılanlara katılım belgesi
ve sertifika vermek ve düzenlenen etkinliklere katılmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda, üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitim çalışma-
larını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanaklarını sağ-
lamak.
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ç) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği
Üst Kuruluna ve birimlerine danışmanlık yapmak, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileşti-
rilmesi için önerilerde bulunmak.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak, iş sağlığı ve
güvenliği konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi için internet sayfası, kitaplık ve do-
kümantasyon oluşturmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet göste-
ren kurum ve kuruluşlarla çalışmalar sürdürmek ve bunların çalışmalarına katkıda bulunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışma yü-
rüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kur-
mak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan, iş-
veren ve çalışan temsilcileri ile diğer çalışanlara yönelik eğitim programları yapmak.

ğ) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmetlerin
sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda çalışan
Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

h) İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumun bilinçlenmesine, çalışanların sağlık ve
güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

ı) Üniversite bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan birimlerin oluşturulması,
sürdürülmesi ve koordinasyonu hususlarında katkıda bulunmak ya da ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında Üniversite ile işbirliği içerisinde faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği hizmeti
sunan birimlere koordinasyon hususlarında destek olmak.

i) İş sağlığı ve güvenliği alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak
ve yayımlamak, bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbir-
liğinde bulunmak.

j) Yönetim Kurulunun Merkezin amacı doğrultusunda belirlediği diğer faaliyetlerde
bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdüre görevi ba-
şında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Görevi başında bu-
lunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin faali-
yetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorum-
ludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-
mesini sağlamak.
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b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya
başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya
başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan
ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
g) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

h) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturulmasına
yönelik Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uy-
gulama merkezleri, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin amacına
uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmek.

i) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,
personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklif etmek üzere Yönetim Kurulu onayına
sunmak.

j) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt dışında gö-
revlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek üzere Yönetim Kurulu onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Mü-

dür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendi-
rilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman üyelerden olmak üzere en fazla yedi kişiden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendiri-
lebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyet-
lerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda Mü-
dürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları

yapmak ve yönetmek.
c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen

önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
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e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
f) Merkezin amacı doğrultusunda ilgili mevzuatta yer alan diğer görevleri yerine getir-

mek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında müdür yardımcıları ve Üni-

versiteye bağlı birimlerden veya talepleri halinde Üniversite dışından merkezin faaliyet alanları
doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ile kamu ve özel sektör kurumları temsilcileri arasından
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri mazeretsiz olarak üst üste iki defa toplantıya katılmaması halinde üyelikten ayrılmış
sayılır. Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi
halinde Danışma Kurulu üyelikleri de sona erer. Görev süresi sona eren üyeler aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre
Müdür tarafından tüm üyelere yapılan davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda
en az iki kez toplanır. Danışma Kurulunun toplantı tarihleri Müdür tarafından yazılı olarak du-
yurulur. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve Müdüre ve Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine des-

tek sağlamak.
c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda pro-

je, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin ya-
pılmasına ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve bu
kararları rapor haline getirerek Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kuruluna sunmak.

d) Merkezin amacı doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunun vereceği diğer gö-
revleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ OKSİDENTALİZM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksiden-

talizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının kişisel gelişimlerine destek olmak,

Üniversitenin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak.
b) Batı medeniyetlerinin tarihsel süreçteki gelişimlerinin Türkiye’de tanınmasına yar-

dımcı olmak.
c) Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne uyum ve bütünleşme çalışmalarına katkıda bulunmak;

aynı zamanda bu medeniyetleri siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik yönleriyle tanıyarak bu
uyumun sağlanmasına yardımcı olmak.

ç) Farklı disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara öncülük etmek ve
bunları desteklemek.

d) Ülkemizin ve Üniversitenin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının ge-
liştirilmesi için ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye ile Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen her türlü ulusal ve uluslararası aka-

demik faaliyete yönelik araştırma ve incelemeler yapmak ve elde edilen verileri ilgili kurum
ve kuruluşlara sunmak.
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b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezun-
ları, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

c) Avrupa ülkeleri üzerine Türkiye'de ve dünyada yapılan araştırmalar hakkında ulusal
ve uluslararası düzeyde panel, sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Avrupa ülkelerine yönelik
ortak araştırma ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

d) Avrupa ülkelerinin dışında Merkezle benzer faaliyet gösteren diğer ülkelerdeki üni-
versiteler ve düşünce kuruluşlarıyla koordinasyon içinde olmak; bilgi ve tecrübe paylaşımı
yapmak, bilim adamı ve öğrenci değişim programları düzenlemek.

e) Avrupa coğrafyasında farkındalık kazandırmaya ve bölgenin daha iyi tanınmasına
yönelik mevcut ve kurulması planlanan lisans ve lisansüstü eğitim programlarını desteklemek.

f) Avrupa konuları üzerinde uzmanlaşmak isteyen araştırmacı, akademisyen, bilim ada-
mı, gazeteci, devlet adamı, bürokrat, stratejist ve uzmanların araştırmalarına katkıda bulunmak
için ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşmalarına yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve çıkabile-

cek sorunları çözmek.
c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek ve kontrol etmek.
ç) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alın-

dıktan sonra Rektöre sunmak.
d) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağla-

mak.
e) Merkez tarafından yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.
f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan ka-

rarları uygulamak.
g) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu

öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl
için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan müdür yardımcısı tekrar gö-
revlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün
katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde
Müdüre 6 aya kadar vekâlet edebilir. Vekâlet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendi-
rilir.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere toplam 7 kişiden

oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer 4 üye Üniversite öğretim elemanları ara-
sından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten
üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, yılda en az 6 kez olağan
ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yö-
netim Kurulu toplantısında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu
yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) Çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
e) Bilgilendirici ulusal/uluslararası seminer, panel ve konferans düzenlenmesi konu-

sunda çalışmalar yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ça-

lışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen
ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok 10 kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır
ve görev süresi dolan üyeler tekrar Danışma Kurulunda görevlendirilebilir. Görev süreleri dol-
madan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendi-
rilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.
(3) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Müdürün daveti üzerine Müdürün başkanlı-

ğında toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete
icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin amaçları doğrultusunda

Merkezin ulusal/uluslararası faaliyetlerine yönelik olarak görüş, öneri ve eleştirilerini sunmak,
gerektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet
alanları ile ilgili danışmanlık yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7652 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7653 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 7632/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PANCAR KUYRUĞU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda (± % 20 toleranslı) 4.200 Ton Pancar Kuyruğu Satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - 

Erciş / VAN 

b) Telefon ve faks numarası-e posta : Tel: 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 

ercisseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : (± % 20 toleranslı) 4.200 Ton Pancar Kuyruğu 

Satışı İhalesi 

b) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09.10.2020 Cuma Günü, Saat 10:00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 200,00- TL (İkiyüz 

Türk Lirası) karşılığı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Erciş/VAN adresinden satın alınabilir. 

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

4.3. Teklifler en geç 09.10.2020 Cuma Günü, Saat 10.00’a kadar Fabrikamız Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere 

isteklilerce belirlenecektir. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhale gün ve saatinde (09.10.2020 tarihi saat 10.00) yeniden teklif alınması (açık 

arttırma ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni 

vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni 

vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif 

olarak kabul edilecektir. 

7.2. Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7646/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Antalya İli Kepez Belediye Başkanlığından: 

1 - İdareye İlişkin Bilgiler: 

1.1. İdarenin: 

a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığı 

b) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA 

c) Telefon numarası : 310 58 58-1608  

d) Faks numarası : 339 00 53 

e) e-mail : www.kepez-bel.gov.tr  

f) İlgili personel : Selami C.YILMAZ 

g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası 

2 - İhalenin Konusu: 

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda 

özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan 

taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 

05/08/2020 tarih ve 3392 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince 

(İhale Komisyonu) 15/10/2020 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati: 

İHALE TARİHİ: 15/10/2020 

 
3 - İhaleye Katılabilme şartları: 

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar 

aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir. 

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler: 

İhaleye girecekler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı 

şartları taşımaları gerekir. Ayrıca; 

a - Gerçek Kişi İse; 

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

- Geçici Teminat makbuzu, 

- Şartname alındı makbuzu. 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2020 – Sayı : 31257 

 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı) 

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi 

- İç zarf 

- Vekâleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekâletname örneği  

b - Tüzel Kişi İse; 

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

- Geçici Teminat makbuzu. 

- Şartname alındı makbuzu. 

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi 

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık) 

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi, 

- İmza sirküsü. 

- İç zarf 

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri 

ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler 

alıcıya aittir. 

İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır. 

İhale bedelinin %6 lık kısmı ile ihale masrafları tebliğ tarihini müteakip 5 iş günü 

içerisinde, kalan kısmı ise; 

İhale bedelinin tamamı peşin ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü 

içerisinde, 

İhale bedelinin vadeli ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde 

ödeme vadesi 1 yılı geçmemek şartı ile ihale bedelinin ¼ ü peşin, ¾ lük kısmı ise ilk ödeme 

tarihine müteakip en fazla 3 aylık periyotlar halinde vade farkı alınmadan 3 eşit taksitle belirlenen 

ödeme takvimine göre ödenecektir. 

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 

veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 

200,00-TL karşılığında satın alabilirler. 

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar. 

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul 

edilmeyecektir. 

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir. 

 7535/1-1 
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130 ADET ATM CİHAZINA AİT KABİNİN  

10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Eskişehir İli Odunpazarı Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı: 

1.1 - İşin Adı: 130 adet ATM cihazına ait kabinin 27 adet lokasyonda aşağıda belirtilen 

programdaki şartlara uygun olarak, müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi 

için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına 

kiraya verilmesi işi. 

1.2 - Odunpazarı Belediyesi Meclisinin 06 Temmuz 2020 tarih ve 8/138 sayılı karar ve 

21.09.2020 tarih ve 22002 sayılı Başkanlık Makam oluru ile 130 adet ATM cihazına ait kabinin 

27 adet lokasyonda aşağıda belirtilen programdaki şartlara uygun olarak, müteşebbis tarafından 

inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için; kiralamaya esas 10 yıllık 12.344.696,34₺ (on iki 

milyon üç yüz kırk dört bin altı yüz doksan altı Türk Lirası otuz dört Kuruş) muhammen bedelden 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 takvim günü içerisinde 4.000.000,00₺ peşin yatırılması,  

peşinattan ciro üzerinden bulunacak bedellerinin mahsup edilmesi şartı ve yıllık toplam cironun 

%35’i üzerinden artırma yapılmak koşulu ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 a maddesine 

göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi ihaleye çıkartılmıştır. 

YILLARA SARİ KURULACAK MİNİMUM KABİN SAYILARI 

S.no Yıl 
Lokasyon 

Sayısı 

Belediyeden Geçen 

Kabin Sayısı 

Yüklenicinin Ekleyeceği 

Kabin Sayısı 

Yıllık Toplam Kabin 

Sayısı 

Kümülatif Kabin 

Sayısı 

1 2020 5 2 18 20 20 

2 2021 8 22 18 40 60 

3 2022 6 5 25 30 90 

4 2023 4 3 17 20 110 

5 2024 4 20 20 130 

6 2025 0 0 130 

7 2026 0 0 130 

8 2027 0 0 130 

9 2028 0 0 130 

10 2029 0 0 130 

27 32 98 130 1060 

 

*Yukarıdaki tabloda bulunan yıllık kurulacak kabin sayıları enaz değerler olup; toplam 

130 kabin adedini geçemez. 

1.3 Kabinlerin tüm giderleri (temini, nakliyesi, altyapısı ve kurulması vb) yükleniciye 

aittir. Kabinlerin kaplama malzemesi alüminyum kompozit panel olup; detayları teknik 

şartnamede yer almaktadır. Belirlenen kabinlerde reklam alanları yükleniciye ait olup; ilan reklam 

vergileri ilgili belediyesine yatırılması zorunludur. Reklam gelirleri ciroya dâhildir. Elde edilecek 

her türlü gelir kira kapsamında değerlendirilecektir.   Yüklenici aynı yıl içerisinde 27 adet 

lokasyonda 130 adet ATM cihazına ait kabinleri kurarak işletmeye alabilir. Peşin yatırılan 

4.000.000,00₺ bedelden her yılsonu toplam cironun ihale sonucu belirlenen % değer1 üzerinden 

hesap edilen bedel mahsup edilecektir. İhale sonucu belirlenen Ciro oranı ile kira bedeli 

belirlenmesi esastır.  
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Ciro üzerinden hesaplanan kira bedeli yukarıdaki tablonun Kümülâtif Kabin Sayısı başlığı 

altında bulunan sayılar ile alt kira bedeli olan 8.500,00₺ bedelin çarpımı sonucu bulunan bedelden 

az olamaz.  Peşin yatırılan bedel bitene kadar belirlenen alt kira bedelinde herhangi bir artış 

yapılamaz. Peşin ödenen bedel mahsuplaşması tamamlandıktan sonra alt kira bedeli bir önceki 

yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) oranında artış yapılarak güncellenecek ve sonraki 

yıllarda yine TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) oranında bedel güncellemesi yapılacaktır. 

1.4 – ATM cihaz kabin lokasyonları ve sayıları: 

 

Sıra Lokasyon Alan İlçe Mahalle Adres 
Kurulum 

Şekli 

* Uygunlanacak 

ATM Adedi 

1 
Ali Çetinkaya 

Parkı 
Park Odunpazarı Büyükdere 

Büyükdere Mahallesi Ali 

Çetinkaya Caddesi No: 9 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

2 
Barış Manço 

Parkı 
Park Odunpazarı Büyükdere 

Büyükdere Mahallesi Beldibi 

Sokak Barış Manço Parkı 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
6 

3 Barış Parkı Park Odunpazarı Yenidoğan 

Yenidoğan Mahallesi 

Cumhuriyet Bulvarı No: 10 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
6 

4 
Ertaş Kültür ve 

Spor Parkı 
Park Odunpazarı Emek 

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı 

No: 85 Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

5 

Eskişehir Devlet 

Hastanesi 

Karşısı 

Park Odunpazarı Yenidoğan 

Yenidoğan Mahallesi Şehit 

Serkan Özaydın Sokak 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
8 

6 

Hacı Bektaş Veli 

Kültür Merkezi 

Karşısı 

Park Odunpazarı Gültepe 

Gültepe Mahallesi Halk 

Caddesi No: 115 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
8 

7 
Hamamyolu 

Caddesi 
Park Odunpazarı Arifiye 

Arifiye Mahallesi Hamamyolu 

Caddesi No: 64 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

8 

Hamamyolu 

Caddesi Sanat 

Köprüsü 1 

Park Odunpazarı Arifiye 

Arifiye Mahallesi Hamamyolu 

Caddesi No: 94/A 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

9 

Hamamyolu 

Caddesi Sanat 

Köprüsü 2 

Park Odunpazarı Arifiye 

Arifiye Mahallesi Hamamyolu 

Caddesi No: 82 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

10 
Hasan Polatkan 

Kültür Merkezi 

Belediye 

Otoparkı 
Odunpazarı Vişnelik 

Vişnelik Mahallesi Sarmaşık 

Sokak No: 1 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
6 

11 
Hasan Polatkan 

Parkı 
Park Odunpazarı Akarbaşı 

Akarbaşı Mahallesi Dr. Sadık 

Ahmet Bulvarı No: 22 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 
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12 
Hicri Sezen 

Parkı 
Park Odunpazarı Paşa 

Paşa Mahallesi Erler Sokak 

No: 5 Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

13 

Jandarma 

Üsteğmen Mahir 

Özdemir Parkı 

Park Odunpazarı Vişnelik 

Vişnelik Mahallesi 

Öğretmenler Bulvarı No: 47 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

14 
Kardelen Spor 

Alanı 
Park Odunpazarı Vişnelik 

Vişnelik Mahallesi Dr. Sadık 

Ahmet Bulvarı No: 183 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
6 

15 
Köprübaşı 

Meydan 
Kaldırım Odunpazarı Deliklitaş 

Deliklitaş Mahallesi Körpübaşı 

Caddesi No: 15 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

16 Lavanta Parkı Park Odunpazarı 71 Evler 

71 Evler Mahallesi Kafkas 

Caddesi No: 22 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
8 

17 
Mehmet Bektaş 

Parkı 
Park Odunpazarı 75. Yıl 

75. Yıl Mahallesi Sultandere 

Mehmet Bektaş Parkı 

Odunpazarı Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

18 
Noterler Birliği 

Çocuk Parkı 
Park Odunpazarı Çankaya 

Çankaya Mahallesi  

Kartopu Caddesi 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

19 
Pir Sultan Abdal 

Parkı 
Park Odunpazarı Göztepe 

Göztepe Mahallesi Ali 

Çetinkaya Caddesi No: 116 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

20 

Şehit Jadarma 

Er Ali Haydar 

Kara Parkı 

Park Odunpazarı Büyükdere 

Büyükdere Mahallesi Kaplanlı 

Caddesi No: 30 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

21 

Şehit Jandarma 

Er Bülent 

Kasapoğlu Parkı 

Park Odunpazarı Vişnelik 

Vişnelik Mahallesi Kıbrıs 

Şehitleri Caddesi No: 1 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

22 TADEM Bahçesi 
Kurum 

Bahçesi 
Odunpazarı Erenköy 

Erenköy Mahallesi Arabacılar 

Bulvarı No: 258 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

23 
Türk Elektrik 

Endüstrisi Parkı 
Park Odunpazarı Vişnelik 

Vişnelik Mahallesi Handan 

Sokak No: 22 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
6 

24 

Türkiye 

Azerbaycan 

Kardeşlik Parkı 

Park Odunpazarı Emek 
Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı 

No: 172 Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

25 Yediler Parkı Park Odunpazarı Deliklitaş 

Deliklitaş Mahallesi 

Hamamyolu Caddesi Yediler 

Parkı Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

26 Yüksegül Parkı 
Yeşil 

Alan 
Odunpazarı Emek 

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı 

No 4 Odunpazarı Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2020 – Sayı : 31257 

 

27 Zeybekler Parkı Park Odunpazarı Yıldıztepe 

Yıldıztepe Mahallesi Şehit 

Yüzbaşı Tuncer Güngör 

Caddesi No: 2 

Odunpazarı/Eskişehir 

Açık 

Alan 
4 

130 

* Mevcut Belediyemiz tarafından sözleşmesi devam eden ATM cihaz yerleri dahil 

olmayıp sözleşmeleri bitmeden sonlandırılmayacaktır. 

Her lokasyonda en az 4 adet kabin olacaktır. Ancak idarenin uygun gördüğü zaruriyet 

içeren yerlerde atm cihaz kabin sayısı ikiye düşürülebilecektir. Lokasyonlarda asgari 4 adet ATM 

cihaz kabini yapılacağı göz önünde bulundurularak idarenin onayı ile arttırılabilir yada 

azaltılabilir. Ancak toplam 130 kabin adedini geçemez. İdare Lokasyon teslimi yapamaması 

durumunda değişik noktalarda lokasyon belirleyebilir. Belirtilen lokasyonlarda yapılacak ATM 

cihaz yerlerine ait banka sözleşmelerinin onaylı sureti sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün 

içinde idareye teslim edilecek ve yılsonunda toplam kabin sayısını belirten rapor idareye 

sunulacaktır.  

1.5 - İhale şartnamesi ile ilgili irtibat bilgileri: 

Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu 

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda  

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı /  Eskişehir 

Telefon No: 0 222 213 30 30 / 2214                Fax No: 0 222 227 96 07 

1.6 - Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve 

İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 numaralı odadan 

bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri 

arasında idareye sunulması zorunludur. 

1.7 - İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. (Beş yüz Türk Lirası) dır. 

1.8 - İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte 

verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam 

olup olmadığını kontrol ederek teslim alır. 

1.9 - İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer 

alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul 

etmiş sayılır. 

Madde 2 - Muhammen Bedel: 

2-1 - Kira bedeli Cironun %35 (Yüzde otuz beş) oranından artırma yapılarak 

belirlenecektir. 

2-2 - 10 Yıllık Muhammen Bedel 12.344.696,34₺ (on iki milyon üç yüz kırk dört bin altı 

yüz doksan altı Türk Lirası Otuz dört Kuruş)  

2-3 -  Sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 takvim günü içerisinde 4.000.000,00₺ 

(Dört milyon Türk Lirası) bedelin peşinen yatırılması ve peşinattan kira bedellerinin mahsup 

edilmesini kapsar. 

Madde 3 - İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı: 

3.1 - İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 08.10.2020 tarihinde, saat 

10:30’da Odunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 
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3.2- İstekliler İhale dokümanını İhale günü olan 08.10.2020 tarihi 09:30’a kadar satın 

alabilir. 

3.3 - İstekliler ihale dosyalarını 08.10.2020 tarihi Saat 10:30’a kadar Odunpazarı 

Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu 

Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

3.4 - Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 

idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3.5 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

3.6 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. 

3.7 - İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde 

aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. 

Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur. 

Madde 4 - İşin Süresi: 

4.1 – Sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on) yıldır. 

Madde 5 - İhaleye Katılabilme Şartları: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

5.1 – İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif 

mektubu) 

5.2 – Gerçek kişi olması halinde Kanuni ikametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir.) 

5.3 – Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdan sureti, (e-devletten alınabilir.) 

5.4-  Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi 

içermelidir.) 

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 

5.5 - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 

5.6 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak 

zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir. 

5.7 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin bu belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. 

İmza Sirküleri 

5.8 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

5.9- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca 

veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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 5.10 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel 

kişilerin her birinin bu belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. 

5.11- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

5.12 - Şekli ve içeriği şartname belirtilen Geçici Teminat: 10 yıllık muhammen bedelin  

%3’ü olan: 370.340,89₺. (Üç yüz yetmiş bin üç yüz kırk Türk Lirası seksen dokuz Kuruş) (İhale 

tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz) 

5.13 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale 

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca,  ortaklığın bütün 

ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla 

imzalayacaklardır. 

5.14 - İhale dosyası satın alındığına dair belge. (Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz) 

5.15 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı 

olmadıklarına dair taahhütname. 

5.16 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu 

yoktur yazısı. 

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.  

5.17- İhale konusu işin tahmin edilen bedelinin %10 (yüzdeon)’undan az olmamak üzere, 

istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı 

bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının teklifler ile beraber verilmesi 

zorunludur. Bu maddedeki koşullar isteklilerin ortaklarından biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

sağlanabilir. 

5.18- İsteklinin tüzel kişi olması halinde sermayesinin en az 5.000.000,00 TL (beş milyon 

Türk Lirası) olduğunu gösterir belgenin teklifler ile beraber verilmesi zorunludur. 

5.19- İstekli tarafından;  

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu, sunulması 

gereklidir.  

Toplam ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavirce düzenlenen belge sunulur.  

Toplam cironun 5.000.000,00 ₺’den (beş milyon Türk Lirası) az olmaması gerekir.  

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya 

serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede 

düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye 

yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.  

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  
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İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak 

olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak 

toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı 

kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında 

sunulması gerekmektedir. 

5.20- İstekli tüzel kişilere ait ortaklık hisse durumunda, en az %20 hissesine sahip 

ortağının/ortaklarının diğer ortak olduğu şirketlerde de hakim hisseye (%51 ve üzeri ortaklık 

oranı) sahip olması/olmaları halinde ortağı bulunduğu/bulundukları şirketlerin de iş deneyim 

belgelerini sunabilecektir. 

5.21 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup 

istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. 

5.22 - İstenen belgeler 2020 yılında alınmış (imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde 

geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri 

geçerli olacaktır. Belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak 

teklif zarfının içinde verilmesi zorunludur. 

5.23 - İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde 

idareye sunacaklardır. 

5.24 - İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan 

ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir. 

5.25 - İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili 

kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “yanıltıcı beyan” kapsamında 

değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir. 

6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a)Tedavüldeki Türk Lirası  

b)Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları  

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 

7-Teminatların Teslim yeri : 

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine 

yatırılması zorunludur. 

8-İhaleye Katılamayacaklar:  

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere 

katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin 

teminatı gelir kaydolunur. 

9- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 8:00-12:00 ve 13:00-17:00 

saatleri arasında Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı / Eskişehir adresinde; 

Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı 

adresten 500,00₺ ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

10- İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil 

edilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 7681/1-1 
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5 TONLUK ÇİFT KİRİŞLİ KÖPRÜLÜ VİNÇ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: 5 TONLUK ÇİFT KİRİŞLİ KÖPRÜLÜ VİNÇ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020 / 504475 

Dosya no : 2022470 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

   Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 tonluk çift kirişli köprülü vinç: 1 adet 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra 

Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yeri sahası Amasra/ 

BARTIN 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

   Satınalma Dairesi Başkanlığı 

   Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 08/10/2020 Perşembe günü saat: 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. TSE belgeleri 

4.2.2. Soru formu cevapları 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08/10/2020 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7626/1-1 
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TORBALI ÇİMENTO ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK ihtiyacı olan Torbalı Çimento (2.000.000 Kg) alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/504064 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 94 - 84  

   Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

 2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 

 a) Niteliği, türü ve miktarı 1 - Torbalı Çimento 2.000.000 kg 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü ilgili müessese ambar stok 

sahasıdır. 

c) Teslim süresi : 1 yıl 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 19.10.2020 Pazartesi - saat: 15.00 

c) Dosya no : 2014034 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 
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j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler. 

4.2.1. Çimento, 25 kg’lık katlı kağıt torbalarda olacak ve yırtık, delik torbalar kabul 
edilmeyecektir. Çimento torbalarını araçlara yükleme ve boşaltma işlemlerinin forkliftle 
yapılabilmesini sağlayan kapaklı bigbag (yaklaşık (100x100x150) cm.) kullanılacaktır. Firmalar 
bigbag içerisinde kaç adet çimento torbası kullanacaklarını tekliflerinde belirteceklerdir. 
Alternatif ambalajlama teklifler ayrıca değerlendirilecektir. 

4.2.2. Firmalar teklifleri ile birlikte TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem 
Sertifikası, TS EN 197-1:2012 Uygunluk Sertifikası ve CE Sertifikası vereceklerdir. 

4.2.3. Çimentoların teslim süresi partiler halinde bir yıldır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli 

tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 
belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

İhale dokümanının kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale doküman 
bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no.’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 19.10.2020 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 
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12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7605/1-1 
—— • —— 

5 VE 10 TONLUK KRİKO ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: 5 ve 10 TONLUK KRİKO alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2020 / 504489 
Dosya no : 2022469 
1 - İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 ve 10 tonluk kriko: 2 kalem 
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı 
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 08/10/2020 Perşembe günü saat: 15.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 
4.2.1. CE belgeleri 
4.2.2. Şartname cevapları 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08/10/2020 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur.  7606/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen 

Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama 
ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif 
Usulü ile Trabzon Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihale edilecektir. 

Şartname mesai saatleri içerisinde Trabzon Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı / 
Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye 
katılmak için 200.00 TL. karşılığında alınabilir. 

İli : Trabzon 
İlçesi : Köprübaşı 
Mevkii : Büyük Doğanlı Mahallesi 
Erişim Numarası : 3365423 
Alanı : 3946,49 hektar 
Muhammen Bedeli : 135.490,50 TL. 
Geçici Teminatı  :     4.064,72 TL. 
İhale Tarihi ve Saati :  15.10.2020 ve Saat: 10.00 
Arama Ruhsat Süresi : 3 Yıl 
Pafta Numarası : G44-D1 ve G44-D2 
Koordinatları:  

 
 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 
Sağa (Y) 592200 600100 600200 592400 
Yukarı(X) 4511000 4511200 4505000 4504800 

 
İsteklilerin İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin; 
Gerçek Kişiler; 
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti 
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge, 
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

varsa e-posta adresi, 
d) Onaylı İmza Sirküleri 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname 
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve 

süresiz banka teminat mektubu. 
h) İhale dokümanının alındığına dair 200,00 TL'lik banka makbuzu 
Tüzel Kişiler; 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal 
kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil 
gazetesinde 5686 sayılı Yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair 
taahhütname. 
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c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı) 

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve 

süresiz banka teminat mektubu. 

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname 

g) İhale dokümanının alındığına dair 200,00 TL'lik makbuzu 

İsteklilerin istenen belgeleri, dilekçe ile birlikte 15.10.2020 günü en son saat: 10.00’a 

kadar Trabzon Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve 

Kültür Varlıkları Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. 

Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 7530/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait THK Etimesgut Meydan İşletme 

Müdürlüğü’nde (Etimesgut/ANKARA) bulunan muhtelif miktardaki hurda malzemeleri kapalı 

zarf açık artırma usulü ile satılacaktır, hurdalar bulunduğu yerde görülerek satışı 09 Ekim 2020 

Cuma günü saat: 14.30’da ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, 09 Ekim 

2020 Cuma günü saat: 12.30’a kadar THK Genel Başkanlığı (Opera/ANKARA) adresine 

vereceklerdir. 

3 - İhale THK Türkkuşu Yerleşkesi Bahçekapı Mahallesi Okul Sokak Adresi THK 

Üniversitesi Toplantı Salonunda Saat: 14.30’da yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250.00 TL Karşılığında THK Genel Başkanlığı Satın 

Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (Opera /ANKARA) adresinden temin edebilirler. 

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0312) 303 73 79 

 7664/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ağa Maden İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin J17-b4 no’lu paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 10.07.2020 ve bunu tamamlayan 22.09.2020 tarihli dilekçeleriyle 

müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci 

fıkrası gereğince ilan olunur. 

 7598/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 

sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyeleri : 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım 

halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip 

adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

  

Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik 
Prof. Doç. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Egzersiz ve Spor Bilimleri 

Bölümü 
  1 

Spor Bilimleri ve Teknolojisi alanında doktora yapmış ve 

Rekreasyonel aktivitelere katılım engelleri üzerine çalışmaları 

olmak. 

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr  

 7636/1/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

BİRİM BÖLÜM/PROGRAM ALES YDS 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
ÖZEL ŞARTLAR 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Egzersiz ve Spor Bilimleri 

Bölümü 
70 50 1 

Spor Yöneticiliği Bölümü lisans mezunu 

olup, spor bilimleri alanında yüksek 

lisans yapmış olmak, 1. kademe 

wellness ve plates antrenörlük 

belgelerine sahip, gönüllü liderliği 

alanında uzman olmak. 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Egzersiz ve Spor Bilimleri 

Bölümü 
70 50 1 

Spor Yöneticiliği Bölümü lisans mezunu 

olup, beden eğitimi ve spor öğretmenliği 

alanında yüksek lisans yapmış olmak ve 

1. kademe tenis antrenörlük belgesine 

sahip olmak. 

Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen 

evraklar: 

• Dilekçe (Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru 

dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon No, 

e-mail vs. açıkça belirtilecektir.) 

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

• YÖK Formatlı özgeçmiş, 

• Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 

• Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, 

• Lisans/Lisansüstü Diploma ve Transkript Mezuniyet Belgeleri için E-Devlet üzerinden 

alınacak çıktı, 

• ALES Sonuç Fotokopisi, (Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak adaylar ALES 

sınavından en az 70 puan almış olmak.)   

• Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına 

Başvuracak Adaylar için) YDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak. 

• İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 

• Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

• Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 

• İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir.  

• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin fotokopisi. 

• Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, 

• Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya 

Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Adres: Adnan 

Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 61010 Pelitli/ TRABZON Tel: 0462 334 64 44 

 7636/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7627/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 7644/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

 7603/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Atılım Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/09/2020 Tarihli ve 9566-1, 9566-2,

9568, 9575 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


